HISTÓRIA DA ACADEMIA MÃE

TERTÚLIAS

“As academias do Bacalhau são tertúlias de amigos que se reúnem sem finalidades políticas, religiosas
ou comerciais."
A primeira Academia do Bacalhau foi fruto de uma velha e curiosa historia de amizade lusofona, nascida en 1968 na
cidade de Joanesburgo, Africa do Sul, onde na altura viviam e trabalhavam cerca de 1 milhao de portugueses.
Foram quatro amigos, o Eng.º Jose Ataíde, o Dr. Ivo Monteiro, o Dr. Rui Pericao e o Dr. Durval Marques, hoje Presidente
Honorario das Academias, que em boa hora tiveram a extraordinaria e feliz ideia de fundarem a “Academia do Bacalhau
de Joanesburgo (hoje Academia Mae), iniciando-se assim um movimento de que os proprios fundadores nunca
imaginaram as repercussoes e a multiplicaçao por todo o mundo, podendo-se comparar este fenomeno a uma gigantesca
onda de choque no domínio da amizade, portugalidade e solidariedade social. Daqui nasceu o movimento das Academias
do Bacalhau, que e hoje constituído por cerca de 53 Tertulias espalhadas pelos quatro cantos do mundo e todas elas
ligadas pelos mesmos princípios.

HINO
DAS ACADEMIAS DO BACALHAU
Refrão
Caminhamos confiantes
Somos todos tripulantes
Da mesma nau
Que e vista com simpatia
E se chama Academia
Do Bacalhau
Vamos compadres, comadres
Q'esta nossa Academia
Ja tem raízes
Levamos a nau ao porto
Para dar algum conforto
Aos infelizes

Compadre Durval Marques
Presidente Honorario das Academias do Bacalhau

De salientar que a letra e musica do hino das
Academias foram da autoria do nosso Compadre Leonel Canha, um dos fundadores da
Academia do Bacalhau de Welkom, tendo o Hino sido aprovado no XVII Congresso das Academias do Bacalhau, realizado de 19 a 21 de fevereiro de 1988 na bonita cidade sul-africana de Port Elizabeth.

Atualidade das Academias

Verso 1
Temos por símbolo o badalo
Que toca repenicando
Quando alguem quiser falar
Poe-se o badalo a tocar
Ficando o resto calado
Tambem temos a gravata
C'um bacalhau estampado
Se es amigo de verdade
E quiseres ser compadre
Com ela es condecorado
Repete o refrão
Verso 2
E quando nos reunimos
Num jantar de amizade
Tomamos a ocasiao
De fazer algum tostao
Para dar a caridade
E a meio do repasto
Vai acima e vai abaixo
E um acto bem distinto
Brindamos com vinho tinto
O gaviao de penacho

Oficializada Academia da Serra da Estrela
De 28 a 30 de julho, decorreram as cerimonias de oficializaçao da Academia
do Bacalhau da Serra da Estrela, tertulia que ja ha alguns anos operava sem
o “batismo” da Academia-Mae mas cuja oficializaçao foi acordada no
Congresso de Estremoz, em 2016.
O fim-de-semana da oficializaçao contou com compadres e comadres de
diversas tertulias, incluindo o compadre fundador Durval Marques, o
presidente da Academia-Mae, Jose Contente, e o presidente da ABP,
Fernando Lopes.
Durante 3 dias, os convivas visitaram varias localidades da regiao da Serra
da Estrela, como Fornos de Algodres, Seia, Covilha, Gouveia, Celorico da
Beira, Guarda, e Figueira de Castelo Rodrigo.

Repete o refrão

Comadres e Compadres já apresentados:
1. Maria Dias - futuro padrinho, compadre Alfredo Lima
2. Eric Faria - futuro padrinho, compadre Hugo Lopes
3. Adrien Kociuba - futura madrinha, comadre Marine Lopes
4. Joana Rodrigues - futuro padrinho, compadre Hugo Lopes

5. Stéphane Ribeiro - futuro padrinho, compadre Fernand Lopes
6. Manuel Pinto Lopes—futuro Pardinho Ricardo José Rodrigues
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Atividades de Verão da ABP

A 29 e 30 de julho, a ABP acompanhou o nascimento de uma
nova Academia do Bacalhau, da "Serra Da Estrela", que se
tornou a 58ª Academia do Bacalhau no mundo.
A 7 de agosto, algumas comadres e compadres deslocaram-se a
Sintra para entregar aos pais da Margarida Godinho um carro
adaptado a deficie ncia da sua filha. Fomos entregar um donativo
mas saí mos de la com os braços cheios de presentes e uma refeiça o
digna dos melhores restaurantes portugueses. Jose Ventura e sua
irma , Maria Jose , receberam-nos com tal felicidade que e impossí vel
esquecer este momento de partilha. Um obrigado a Jose Ventura por
nos ter permitido ajudar a sua prima Margarida.
A 8 de agosto, chega mos em força a Quinta da
Pacheca, com um grupo de 64 pessoas. Apo s a
instalaça o nos respetivos hote is, pudemos fazer uma
primeira degustaça o dos produtos da Quinta da
Pacheca. De seguida, ruma mos ao cais, onde
apanhamos o barco para subir o rio Douro. A noite,
na adega da Quinta da Pacheca, pensa mos estar num
sonho: uma u nica mesa, enorme, para 70 pessoas,
com uma decoraça o floral e poe tica, num lugar
ma gico – tudo contribuiu para o imenso sucesso do
jantar. A noite terminou com uma dança pelo meio de barris, com ritmos portugueses e
latinos a ajudar a digerir a maravilhosa refeiça o .
A 9 de agosto dirigimo-nos ao Patronato Sa o Jose Vilar de Nantes,
onde a Irma Augusta esperava por no s com as 15 meninas que ali
vivem de momento. Um ra pido passeio pelas instalaço es e um copo
de honra, incluindo um licor de cafe feito pela pro pria Irma Augusta,
permitiram-nos esperar pela representaça o de duas meninas do
Patronato, que cantaram um Aleluia que emocionou a maioria dos
presentes, tal foi a força do momento.

ACADEMIA DO BACALHAU DE PARIS
9 rue Saint-Florentin - 75008 Paris - França
www.bacalhau.fr - contact@bacalhau.fr - Facebook : Academia do Bacalhau de Paris

Bem-vindos Compadres

Mais tarde, a comitiva da ABP dirigiu -se a Quinta de Sousa, onde nos
esperavam mesas magnificamente decoradas. Os nossos anfitrio es, Paula
e Ma rio de Sousa, esmeraram-se para nos oferecer uma noite excecional,
durante a qual conseguimos angariar 5000€ para ajudar o Patronato da
Irma Augusta. Quando questionada sobre como iria usar o dinheiro, a sua
resposta foi "na o sei, eu na o estava a espera de nada, por isso na o tinha
um projeto. Mas prometo que cada euro sera investido da melhor forma
possí vel para ajudar as minhas meninas”.

Futuro Compadre: Manuel Pinto LOPES
Data de nascimento: 17/10/1956
Local de nascimento: FAFE
Padrinho: Ricardo Jose RODRIGUES

Futuro Compadre: Jean-Philippe DIEHL
Data de nascimento: 25/02/1962
Local de nascimento: ESTRASBURGO
Padrinho: Vitalino DE ASCENSÃO

A 10 de agosto, encontra mo-nos perto de Pombal para oferecer tre s
camas hospitalares ao Centro de Sau de de Santiago da Guarda de Ansia o.
Este centro, rece m-inaugurado, tem necessidade de muitas coisas e a ABP
orgulha-se de dar uma segunda vida a s camas me dicas que a nossa amiga
Suzette Fernandes conseguiu para a ocasia o. O transporte foi
graciosamente feito por Manuel Pinto Lopes e, entre a França e Pombal,
pelo nosso Compadre Ma rio Martins, sempre disponí vel para ajudar. Sem a
ajuda deles, tudo isto teria sido impossí vel.

Agenda ABP 2017

Solidariedade: Vamos ajudar o Romain

Setembro 2017 , dia 16 as 09h00 Golfe
Outubro 2017

As receitas do jantar de hoje revertem a favor de Romain Decogne. Este jovem trabalhava na empresa do nosso compadre
Benjamin Duarte quando, durante uma deslocaçao de trabalho,
sentiu-se mal, caiu no chao e foi socorrido uns minutos mais
tarde. O diagnostico era claro: AVC. Romain apenas conseguia
mover as palpebras.
Romain ficou cerca de nove meses no hospital Saint-Anne, sendo depois transferido para o Centro CMPA em
Seine-et-Marne, um centro para jovens dos 11 aos 25 anos. Atualmente, Romain tem 24 anos e o centro esta a
insistir com os pais para que façam o necessario para encontrar outra soluçao rapidamente.
A vossa participaçao ira permitir realizar obras em casa dos pais do Romain para receberem o filho em
condiçoes dignas. O custo estimado de obras e de 50.000€. Ja temos garantidos o projeto do arquiteto, toda a
estrutura em madeira para o telhado, a canalizaçao, materias para a construçao, MAIS AINDA FALTA MUITA
COISA. A vossa ajuda e essencial!

6º Torneio de Golfe ABP, Sábado 16 de setembro
Golf d’Ormesson

1, Chemin du Belvedere, 94490- Ormesson sur Marne
Início às 09h00

Junte-se a nos num dia de desporto, convívio e
solidariedade! Traga amigos tambem!
Inscriçoes pelos meios habituais: contact@bacalhau.fr e 07.81.19.57.10

Novembro 2017

6º Torneio de Golfe ABP -1 chemin du Belvedere 94490 Ormesson sur Marne

, dia 06 as 19h30, Tertulia

A definir

, dia 12, 13, 14 e 15

Congresso das Academias na Ilha Terceira (Açores)

, dia 03 as 19h30, Tertulia

A definir

, dia 25 as 9h00 e 26

Recolha de Roupa Sem Fronteiras 2017

Dezembro 2017 , dia 09 as 19h30 Gala

A definir

Rubrica « Olá Doutor »
Apneia do Sono - o que é?

A apneia do sono e um disturbio do
sono potencialmente grave em que a
pessoa para de respirar, por alguns
segundos, diversas vezes durante a noite.
A
apneia
do
sono
atinge aproximadamente
30%
da
populaçao adulta mundial. A maior parte
dos pacientes, entre 85% e 90%, convive
com a doença sem receber o diagnostico e
continua sem tratamento. A doença pode
atingir toda a populaçao, inclusivamente
crianças. Mas a incidencia e muito maior
na populaçao masculina com mais de 50
anos.

Porque acontece?

A maioria das pessoas com síndrome de
apneia obstrutiva do sono apresenta
alteraçoes a nível da faringe, com
obstruçao da via aerea num qualquer

nível entre a epiglote e as fossas nasais,
muitas vezes associada ao aumento
excessivo de peso e outros fatores de

risco.

Como é diagnosticada?

Atraves do exame objetivo, ou seja, dos
sinais que o medico pesquisa no doente, e
possível
identificar
as
alteraçoes

anatomicas e planear um tratamento.
Quando ha suspeita de SAOS deve ser
realizado um estudo polissonograficodo
sono, exame que avalia diversos
parametros durante o sono, permitindo a
confirmaçao do diagnostico.
Como se trata?
Mudanças nos habitos de vida podem
contribuir muito para a melhoria da
apneia do sono. Perder peso, evitar o
consumo de bebidas alcoolicas, dormir de
lado ou evitar consumo de comidas
pesadas antes de dormir, por exemplo.
O
tratamento
medico
mais
estandardizado na apneia do sono
consiste na utilizaçao de um aparelho
durante a noite que aumenta a pressao
nas vias aereas superiores, impedindo
deste modo as apneias.
Noutros casos, pode recorrer-se a
cirurgia, para corrigir anomalias nasais,

